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Zawiadomienie w sprawie wniosku o zezwolenie na prowadzenie poszukiwań złóż geotermalnych
(2006/C 46/07)
Spółka Geotermica s.r.l. z siedzibą w S. Cataldo (CL), Viale della Rinascita no 6, C.F. 02349731204, skierowała dnia 22 czerwca 2005 r. do Assessore per l'Industria (dyrektora generalnego ds. przemysłu)
będącego właściwym organem uprawnionym do wydawania zezwoleń na eksploatację na terenie regionu
Sycylii z siedzibą w Palermo: Via Ugo La Malfa no 87/89, c.a.p. I-90146 Palermo, na mocy ustawy regionalnej L.R.S. z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie transpozycji i wykonania dyrektywy 94/22/WE, wniosek o
zgodę na realizację prac poszukiwawczych w zakresie złóż geotermalnych na terenie miejscowości Piana di
Serraglio i na obszarach przyległych, w południowej części wyspy Pantelleria Comune (prowincja Trapani),
na obszarze o powierzchni 6 495 126 m2.
Powierzchnia strefy, która jest przedmiotem wniosku o zezwolenie jest ograniczona linią ciągłą łączącą
wierzchołki A,B,C,D,E określone w następujący sposób:
A) strona północno-wschodnia od Casa Valenza — 75 m powyżej drogi biegnącej wzdłuż wybrzeża, na
wysokości 116 m n.p.m.;
B) strona wschodnia od Casa Bonomo na południe od C.da Kahassa, na wysokości 165 m n.p.m.;
C) strona południowa od Dammuso nieokreślona, na wysokości 516 m n.p.m. i na północny zachód od
Casa Pinedo na wysokości 780 m n.p.m.;
D) strona wschodnia od Casa Rizzo na południe od wewnętrznej drogi peryferyjnej, na wysokości 165 m
n.p.m.;
E) strona północno-zachodnia od Casa Valenza — 370 m na wschód od Cuddie Patite, na wysokości
1 370 m.
Współrzędne geograficzne
Wierzchołek

Szerokość geogr. Płn

Długość geogr. Wsch. (M.Mario)

A

36° 45′ 08,43″

11° 58′ 58,34″

B

36° 45′ 53,84″

11° 59′ 00,83″

C

36° 46′ 33,57″

12° 00′ 29,12″

D

36° 46′ 18,97″

12° 01′ 25,59″

E

36° 45′ 36,00″

12° 01′ 41,25″

Zainteresowane podmioty mogą złożyć wniosek o zezwolenie dotyczący tej strefy w ciągu 90 dni od dnia
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski otrzymane po
tej dacie nie zostaną uwzględnione. Dekret przyznający zezwolenie na prace poszukiwawcze zostanie przyjęty w ciągu sześciu miesięcy po ostatecznym terminie zgłaszania ewentualnych wniosków ubiegających
się jednostek konkurujących. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/22/WE informuje się ponadto, że
kryteria, na podstawie których wydawane są zezwolenia na wydobycie i prace poszukiwawcze oraz
koncesje na eksploatację zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 396 z
dnia 19 grudnia 1998 r., z odesłaniem do przepisów dekretu prezydenta Republiki nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r. (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 293 z dnia 14 grudnia
1996 r. — Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana) w sprawie wykonania i transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy do krajowego porządku prawnego; zostały dokładnie określone we wspomnianej ustawie
regionu Sycylii nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r., opublikowanej w Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
(Dziennik Urzędowy regionu Sycylii) nr 32 z dnia 7 lipca 2000 r.
Warunki i wymogi dotyczące prowadzenia i zaprzestania działalności określa wyżej wymieniona ustawa
regionu Sycylii nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r. oraz typowa specyfikacja techniczna (Disciplinare Tipo) przyjęta dekretem z dnia 30 października 2003 r. przez Assessore per l'Industria i opublikowana w Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, odpowiednio nr 49, część I, z dnia 14 listopada 2003 r. i nr 46, część I, z
dnia 5 listopada 2004 r.
Dokumentacja dotycząca wniosku znajduje się w Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia,
Corpo Regionale delle Miniere, Via C. Camilliani n. 87 c.a.p. I-90145 Palermo i udostępniana jest na
życzenie zainteresowanych podmiotów chcących się z nią zapoznać.

